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Zuidelijke Rekenkamer neemt Limburgse investeringsagenda’s onder de loep 
 
 
Onder het motto ‘Samen investeren in plaats van subsidiëren’ heeft de provincie Limburg er sinds 
2007 voor gekozen om alleen nog te investeren wanneer ook andere partijen financieel 
participeren. In afstemming met gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven heeft de 
provincie daarvoor verschillende agenda’s opgesteld, de Versnellingsagenda, Koersvast Limburg, 
de Limburg agenda en de Investeringsagenda: Limburg werkt aan de toekomst. Bij de start van de 
coalitieperiode 2007 – 2011 is een investeringsfonds ter grootte van € 157 miljoen ingesteld. Uit 
dit fonds kunnen onder andere projecten uit de investeringsagenda’s worden gefinancierd. 
 
Met het oog op het grote financiële en maatschappelijke belang van deze investeringen achtte de 
rekenkamer het wenselijk om onderzoek te doen naar de manier waarop de provincie Limburg 
met deze investeringsagenda’s omgaat.  
 
Het onderzoek van de rekenkamer richtte zich op vier hoofdvragen: 
1 Welke richtlijnen en criteria zijn er voor investeringsagenda’s?  
2 Hoe zijn de investeringsagenda’s tot stand gekomen? 
3 Hoe vindt de sturing, controle en verantwoording plaats?  
4 Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening aan Provinciale Staten (PS) over de 

investeringsagenda’s? 
 
Op basis van haar onderzoek concludeert de rekenkamer dat de provinciale richtlijnen en criteria 
in het algemeen helder, actueel en consistent zijn. De afzonderlijke investeringsagenda’s zijn 
volgens de rekenkamer op zich op een juiste wijze tot stand gekomen. Daarbij plaatst de 
rekenkamer wel twee kanttekeningen. De rekenkamer vindt het naast elkaar bestaan van elkaar 
overlappende agenda’s verwarrend en daarmee onwenselijk. Ook vindt de rekenkamer dat PS 
onvoldoende in positie zijn gebracht om kaders te formuleren voor de inhoud van de agenda’s. 
Verder concludeert de rekenkamer dat de organisatie van de uitvoering van de agenda’s 
Gedeputeerde Staten (GS) op onderdelen onvoldoende handvatten voor sturing en beheersing 
geeft. PS zijn volgens de rekenkamer weliswaar uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van 
projecten uit de agenda’s, maar de kwaliteit van die informatie is in het algemeen onvoldoende. 
Ook de informatie over de agenda’s zelf is volgens de rekenkamer van onvoldoende kwaliteit.  
 
De rekenkamer pleit ervoor om het gelijktijdig laten voortbestaan van elkaar overlappende 
agenda’s zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is het volgens de rekenkamer nodig om te zorgen 
voor een goede afstemming in de externe bestuurlijke communicatie. Daarmee wordt 



Pagina 2 van 2 

onduidelijkheid voorkomen over de positie van de provincie en de verwachtingen die externe 
partijen mogen hebben van het provinciaal bestuur. Als het aan de rekenkamer ligt, geven PS aan 
GS opdracht om ervoor te zorgen dat zij zich vooraf kunnen uitspreken over strategische keuzes 
en daarbij een besluit kunnen nemen over de keuzes als geheel en in samenhang. Ook zijn 
volgens de rekenkamer afspraken nodig over een kwalitatief goede informatievoorziening over de 
voortgang van agenda’s en de daaronder ressorterende projecten.  
 
In hun reactie op het rapport van de rekenkamer geven GS aan dat er ook volgens hen 
verbeteringen mogelijk zijn en dat zij hun voordeel zullen doen met de aanbevelingen van de 
rekenkamer. GS zijn van mening dat de kaderstelling door PS plaatsvindt via de reguliere 
planning- en controlcyclus (o.a. voorjaarsnota, begroting en meerjarenraming). Wel erkennen zij 
dat diverse agenda’s (nog) beter op elkaar en op de kaderstellende documenten afgestemd 
kunnen worden.  
 
De rekenkamer heeft het rapport Investeringsagenda’s provincie Limburg op 7 maart 2011 
vastgesteld en op 15 maart 2011 aan PS aangeboden.  
 
 
 

0-0-0-0-0- Einde persbericht -0-0-0-0-0 

 
 
             
Voor meer informatie: 
Zuidelijke Rekenkamer 
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, T. 040 - 232 93 38 / 06 -1830 3489 
www.zuidelijkerekenkamer.nl 
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